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Zesde Supplement op de Nieuwe Naamlijst

van Nederlandsche Diptera

door

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJËRE

(Amsterdam)

Hierbij volgt eene opgave der mij sedert het 5e supplement

(Tijdschr. v. Ent. LXXVIII, 1935, p. 188—230) voor onze

fauna bekend geworden Diptera. Het is niet zooveel, maar
ik heb niet langer willen wachten, omdat ik binnenkort een

tot nu toe volledige lijst hoop te geven der Nederlandsche

Diptera, en de nieuw bijgekomene daaraan nog wilde toe-

voegen. Er zijn weder een aantal Cecidomyiden bij volgens

gallenlijsten van Prof. Dr. Docters van Leeuwen.
Ook weder eenige Phoriden van Dr. H. Schmitz S. J. en

eenige Chironomiden van Dr. Kruseman. De Fungivo-

riden zijn door Dr. Barendrecht gerevideerd, waarbij

ook nog veel door mij verzameld maar ongedetermineerd ge-

bleven materiaal tot zijn recht kwam, zie zijne verhandeling

in het Tijdschr. v. Ent. 1938 p. 35—54. Hun allen en anderen,

die mij op een of andere manier behulpzaam waren, breng

ik voor hunne medewerking mijn besten dank.

Itonididae.

Trotteria galii Rübs, op Galium mollugo, Ameland (D. v. L.)

Lasioptera carophila F. Lw. op Pimpinella saxifraga L. Cuyk
(D. v. L.)

Thomasiella arundinis Schin. Leersum, Eibergen, op Phrag-

mites communis Trin. (D. v. L.)

flexuosa Winn. Terneuzen, op Phragmites com-
munis Trin. (D. v. L.)

Cystiphora pilosellae Kieff. op Hieracium pilosella L. (D.

v. L.)

sonchi F. op Sonchus arvensis, Vlieland (D. v. L.
)

Geocrypta galii H. Lw. Eibergen op Galium mollugo (D.

v. L.).

Jaapiella medicaginis Rübs. Terneuzen op Medicago sativa

L. (D. v. L.).

Rhabdophaga dubia Kieff. op Salix aurita L. Eibergen (D.

v. L.)

heterobia op Salix repens, Vlieland (D. v. L.).
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Dasyneura acercrispans Kieff. Epen op Acer campestre.

affinis Kieff, Amsterdam, op Viola calaminare Lej.,

J. A. Leliveld (D. v. L.).

aparines Kieff. Haamstede, 6, op Galium aparine.

cardaminis Winn., op Cardamine pratensis L.,

Groesbeek, Joh. Jansen leg. (D. v. L. ).

galiicola F. Lw. Eibergen.

harrisoni Bagnali, op Filipendula ulmaria Maxim,
Koewacht. (D. v. L.).

hygrophila Mik op Galium, Zeist.

hyperici Br. op Hypericum pulchrum L. Maiden,

Joh. Jansen leg. (D. v. L. ).

jaapiana Rübs. op Medicago lupulina L. Terneuzen
(D. v. L.).

myosotidis Kieff. op Myosotis caespitosa Sch.

Axel. Joh. Jansen leg. (D. v. L.).

oxyacanthae Rübs. Amsterdam, J. A. Leliveld leg.,

op Crataegus crus-galli L. Epen, id. leg. op Crat.

monogyna Jack. (D. v. L.).

salicariae Kieff. Heumen, op Lythrum salicaria L.

Joh. Jansen leg. (D. v. L.).

sisymbrii Schrk. op Rorippa amphibia, by Nijme-
megen. (D. v. L.).

tetensi Rübs. Zuid-Beveland, op Ribes nigrum L.,

T. Schoevers leg. (D. v. L.).

tortrix F. Llw. Nunspeet, op Prunus spinosa L.

MacGillavry L. (D. v. L.).

Lathyromyza schlechtendahli Kieff. op Lathyrus montanus
Bernh. Mook, Joh. Jansen leg. (D. v. L. ).

Kiefferia pimpinellae F. Lw. op Torilis anthriscus Gm. Gorter

en de Vries, Castricum. (D. v. L. ).

Wachtliella lychnidis Heyd. Ubbergen bij Nijmegen op Me-
landryum dioicum. (D. v. L. ).

riparia Winn, op Carex muricata L. Ewijk, Joh.

Jansen leg. (D. v. L.).

Schizomyia galiorum, Kieff. Bloemgal op Galium Janseni

Kloos. (D. v. L.).

Ischnonyx verbasci Vail, op Verbascum nigrum L. (D. v. L.).

Contarinia acerplicans Kieff., staat Suppl. V, p. 191 niet vet

gedrukt.

dipsacearum Rübs. op Succisa pratensis Moench.
Meye, J. A. Leliveld leg. (D. v. L.).

jacobaeae Lw. op Senecio jacobaea, Ottersum, Joh.

Jansen leg. (D. v. L.).

loti de G. op Lotus corniculatus, Vlieland.

(D. v. L.).

pilosellae Kieff. Mijdrecht, J. A. Leliveld leg. op

Hieracium flagellare Wild.
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Contavinia pirivora Rib. Hiermede wordt als synonym be-

schouwd C. piricola Nördl., die uitvoerig behandeld
wordt in het Landbouwkundig Tijdschrift 1900

p. 159. Als vindplaatsen worden daar opgegeven
Schimmert, Berg en Dal (bij Nijmegen), en Roc-
kanje. Ref. Tijdschr. v. Plantenziekten IX, 1903

p. 37.

rubicola Rübs. Eibergen op Rubus fruticosus L.

(D. v. L.).

scoparti Rübs. "Zeist, op Sarothamnus scoparius,

knopgal.

Feltiella tetranychi Rübs. op roos ; larven zich voedend met
Tetranychus, poppen in witte spinseltjes aan de
onderzijde der bladeren tegen de nerven ; im. Mei
1935. Aalsmeer, Augustijn leg.

Lestodiplosis raphani Barnes. Dit is de soort uit slazaad,

vermeld op p. 192 van suppl. V.
Clinodiplosis longiventris Kieff. ? Wittern (Z. Limb.) op

Vicia sepium (D. v. L. ).

Dyodiplosis arenariae Rübs. op Carex arenaria L. Ameland,
Vlieland. (D. v. L.).

Hygrodiplosis vaccina Kieff. op Oxycoccus quadripetalus

Gil. Wolvega, Umo. (D. v. L.).

Pezomyia vanderwulpi de Meij. Epen, uit boommolm, waarin

cultuur van torrelarven, van der Wiel leg.

Voorts nog eenige Cecidomyiden, waarvan de soortnaam

nog niet kan worden aangegeven :

Profeltiella dizygomyzae Barnes ? in gangen van Dizygo-
myza cambii in wilg. Schoevers, Tijdschr. v. Ent.

LXXXI, 1938 p. XXVII. Oranjegele galmuglarven ook bij

ons gevonden, maar niet gekweekt, het is dus niet volkomen
zeker, dat het dezelfde soort is, die Barnes bij Diz. Barnesi

vond.

Schoevers vermeldt aldaar tevens galmugmaden in hauwen
van koolzaad, waarin Ceutorrhynchus assimilis Payk. een

gaatje had geboord, en gele galmugmaden dn tuinboonen.

Gal op riet : gallen buitenop een oud dik stengelgedeelte,

er binnen vond ik hier en daar een popje met boorhorens

met tand onderaan, als bij Giraudiella inclusa Frauenf., Naar-
dermeer 22.V.1889 (oude Artis-collectie). Deze gal staat niet

in R o s s ; bij H ou ar d als [Porricondyla phragmitidis

Gir.] G i r a u d zegt ervan : ,, Elles ont à peu près le volume
des précédentes (ni. inclusa, de M.), mais leur surface est

lisse et couverte par l'epiderme de la tige : leur consistance

est aussi plus grande." Gir. noemt ze Cecidomyia phragmitis,

maar zegt, dat er een paar Epidosis-exx. in het glas waren
uitgekomen, en het niet zeker is, dat deze bij de gallen

hoorden ; er waren ook Lipara-gallen in het kweekglas. ( Ver-
handl. z. b. Ges. Wien XIII, 1863, p. 1260.).
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Gal op Carex disticha Huds. Ellecom, J. van Soest leg.

(Ross. No. 607). (D. v. L.).

Gal op Galium verum, Vlieland, wel Dasyneura sp.

(D. v. L.).

Gal op Knautia arvensis Duby, Gerendal (Z. Limb.)

(D. v. L.).

Bladrandrolling op Oxycoccus quadripetalus Gil. Wolvega
(D. v. L.).

Knopgal met binnengalletje op Sarothamnus scoparius, Bilt-

hoven, 6 (D. v. L.).

Vruchtgal op Sarothamnus scoparius, Bilthoven, 9.

(D. v. L.).

Gal op Cirsium anglicum Meye, (D. v. L.).

Gal op Populus tremula, Camperduin, (D. v. L.).

Gal van bloemen van Anthyllis vulneraria, den Haag 7,

de M.

Lycoriidae.

Epidapus venaticus Hal. is in Suppl. V afgetrokken, deze

soort is bovendien volgens Lengersdorf in ,, Lindner" synonym
van atomarius de G., die nu de eveneens synonyme Pholeos-

ciara melina Schmitz vervangt.

Lycoria. Ons materiaal van dit uitgebreide genus is nog
niet naar Lengersdorf's monographie in „Lindner" ge-

revideerd. De in onze lijsten vermelde soorten heeft hij deels

als synonymen onder anderen naam, Fucata Mg. en placida

Winn, heeft hij beide als synonym van nervosa Mg., zoo

ook fenestrata Mg. en scatophagoides als synonym van m-
tidicollis Mg. Pallipes F. en pulicaria Mg. heeft hij beide als

species dubiae. Er vallen dusl bij elkaar 4 soorten af. Ook
met Lengersdorf is het determineeren van Sciara's een moei-

lijke taak, daar hij de soorten naar de lichaamslengte in

groepen verdeelt en deze bij gedroogde exemplaren dikwijls

reden geeft tot twijfel.

Lycoria annulata Mg. = antumnalis Winn. (1867). Dit

is volgens de opgave van Lengersdorf in Lindner p.

67. Volgens hem is hyalinata Mg. ook een synonym, maar
dan zou deze, die van 1804 is, de prioriteit hebben boven
annulata, waarop Dr. Speiser mij opmerkzaam maakte ; hyali-

pennis is door Lengersdorf niet op p. 25, zooals in het register

staat, maar op p. 30 besproken. Deze auteur heeft op p. 32

annulata Mg. ook als var. van brunnipes Mg., waarmede ook

Winnertz haar verwant achtte, maar dit is een soort zonder

macrochaeten op cu en m. De echte annulata Mg. = autum-

nalis Winn. heb ik van de Ginkel, 15.11/32, leg. F. Rappard.

Lycoria pusilla Mg. Eemnes, in champignonkweekerij, 6.36 ;

ook in champignontuinen in Z. Limburg, Bels leg. De
voorpooten hebben slechts 1 spoor aan het eind der scheen,

de achterste pootparen 2.
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Lycoria sp. Een nog onbestemde soort van dit moeilijke

genus hebben O J. Augustijn en J. Verkade besproken in

hun artikel : De rouwvlieg larve als beschadiger van jonge

varens, Tijdschr. over Plantenziekten 41, 1935 p. 301.

Fungivoridae.

Bolitophila glabrata Lw. Hilversum 8, 10.

pseudohybrida Landr. Hilversum, 8, uit padde-

stoelen.

rossica Landr. Hilversum, 10, de M. Uit Boletus

elegans Sch. Hilversum, 10.

Macrocera inversa Low. Hilversum, 9 ; Vüursche, 8.

stigmoides Edw. Hilversum, 7, 9 ; Baarn 9 ; Vel-

zen, 7; Haarlem, 8 ; Bloemendaal, 5; Lisse, 8.

Ceroplatus testaceus Dalm. Zandvoort, 8 ; Zwolle, 7 ; Win-
terswijk, 7 ; Bodegraven, 8. Leeuwen, 7, Schuyt

leg.

? winnertzi Landr. Epen, 6, Uyttenboogaart leg.

's Hage, 11, Doorman leg.

Zelmira macrocera Edw. Ommen, 6.—pallida Staeg. ? Nederland.

Mycomyia fissa Lundstr. Hilversum, 5, 9.

Paraneurotelia dispar Winn. Hilversum, 5.

Sciophila nigronitida Landr. Hilversum, 7.

Coelosia tenella Zett. Hilversum, 7.

Boletina dispecta Dziedz. Bussum, 9.

dubia Mg. Hilversum, 7, 10 ; Bussum, 10.

griphoides Edw. Bussum, 4.

silvatica Dziedz. Hilversum, 5.

Leia longiseta Barndt. Amsterdam, 7 ; Ommen, 6.

Anatella ciliata Winn. Baarn, 4.

unguigera Edw. Hilversum, 4.

Exechia crucigera Lundstr. Nederland.
dizona Edw. Hilversum, 9, 10; Kortenhoef, 11.

fimbriata Lundstr. Hilversum, 10 ; Amsterdam, 10.

frigida Holmgr. Kortenhoef, 8.

pulchella Winn. Hilversum, 5, 10.

repanda Joh. Zwammerdam, 8 ; Hilversum, 5, 9 ;

Velzen, 9 ; Amsterdam.—separata Lundstr. Putten, 12, J. Th. O. leg. ; Drie-

bergen, 10, Six leg. ; Vogelenzang, uit Gomphidius
viscidus, 11.

Rhymosia affinis Winn. Denekamp, 5 ; Hilversum, 8.

tarnanii Dziedz. Winterswijk 6, 7 ; Hilversum, 9 ;

Baarn 6, uit paddestoelen, Haarlem of Gooi, im. 1.

Allodia batava Bardrt. Bloemendaal 4 ; Zandvoort, 8.

lundstroemi Edw. Rozendaal, 8 ; Bloemendaal, 4.

truncata Edw. Velzen, 9.

Polyxena bergensis Bardrt. uit Russuia, 8.
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Polyxena fasciata Mg. Hilversum, 7, 9 ; Zeist, 8.

fissa Edw. Winterswijk, 6.

parvipalpis Edw. Utrecht, Six. leg.

sixi Bardrt. Driebergen, 10, Six. leg.

Trichonta atricauda Zett. Bodegraven 5. Hilversum, 7 ;

Scheveningen, 7.

Phronia egregia Dziedz. Hilversum, 4, 5.

flavipes Winn. Vaals, 5 ; Velzen, 9.

mutabilis Dziedz. Hilversum, 5.

obscura Dziedz. Winterswijk, 7.

praecox Winn. Hilversum 5—7 ; Vuursche, 5.

Fungivora confluens Dziedz. Linschoten, 5 ; Denekamp, 5.

finlandica Edw. Hilversum, 5—7.

formosa Lundstr. Hilversum, 8.

signatoides Dziedz. Ommen, 6 ; Linschoten, 9 ;

Amsterdam, 10 ; Hilversum, 5 ; Bussum, 6 ; Nij-

megen, 8, Bierman leg. Bakkumerduin, uit Paxil-

lus, 10.

strigata Staeg. Haarlem 7 ; Denekamp, 5.

Zygomyia setosa Barn dr. Amsterdam, 10.

Sceptonia costata v. d. W. Hilversum, 10 ; Driebergen,
Six leg.

fumipes Edw. Hilversum, 5, 6.

membranacea Edw. Hilversum, 10.

Delopsis aterrima Zett. Hilversum, 5.

Er komen te vervallen :

Ceroplatus tipuloides Bosc, was niet deze soort.

Zelmira concolor v, d. W., in suppl. V als aparte soort, was
toch 9 van semirufa Mg.
pallida, als te onzeker, slechts 1 9 .

Mycomyia levis Dziedz. (in suppl. V), maculata Mg. en
notabilis Staeg. waren andere soorten of indeter-

minabele 9 9.
Sciophila nigtiventris Macq. (in Naamlijst 1898), is sp. dub.

Monoclona [orcipata Strbl. St. Pietersberg, 7, Suppl. V was
rufilatera Walk.

Polyxena nitidula Edw., in Suppl. V. van Hilversum, 8 ; dit

was deze soort niet. In coll. slechts een indetermi-

nabele rest van Linschoten, 9.

Trichonta melanura Staeg. is deels atricauda Zett. (Bode-
graven, 5; Scheveningen, 7; Hilversum, 8), deels

terminalis Walk. (Hilversum, 5 ; Zwammerdam, 8).

Phronia annulata Winn. (in Naaml. 1898 als vittata Winn.
Hiervan had ik slechts een 9 van Bussum ; deze

zijn indeterminabel.

Phronia tarsata Staeg. Ik had slechts 2 9 9, deze ook hier

niet zeker determinabel.

Fungivora gratiosa Winn., lunata Mg. en xanthopyga Winn.,
waren volgens hypopygium andere soorten.
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Fungivora biusta Macq., niet in tabel bij Landrock in

, .Lindner" wel onder de beschreven soorten. In

Dipt. Neerl. slechts 1 $ .

Van Mycomyia [uscata Winn., Boletina basalis Mg., Al-
lodia bicolor Macq. en flaviventris v. d. W. zijn geen $ $

uit Holland meer voorhanden ; Barendrecht vermeldt van elk

der Allodia's nog slechts een onzeker 2 . Ik heb deze soorten

echter nog niet willen schrappen ; Mycomyia [uscata Winn.
en Allodia flaviventris v. d. W. neemt Landrock op en geeft

voor deze „Batavia" (= Nederland) als eenig vangterrein.

11« Dixidae.

Dixa nigra Staeg. Plasmolen, 6, Schuyt leg ; Baarn, 5. e. 1.

Culicidae.

Culex pipiens L. De fijne, physiologische verschillen binnen

deze soort worden in den laatsten tijd van hygienische zijde

uitvoerig onderzocht. Dr. de Buck noemt in zijn verhan-

deling : Beitrag zur Rassenfrage bei Culex pipiens. Zeitschr.

angew. Entom. 1935 [1936] p. 242, de exemplaren autogen,

waar geen bloedzuigen noodig is vóór het afleggen der eieren ;

homodynaam, als ze het geheele jaar door tot voortplanting

in staat zijn ; stenogaam, als ze ook paren in kleine ruimten.

Zie ook de mededeeling van Prof. van Loghem in het

Avondblad van de Telegraaf, 13 Oct. 35, over blijkbaar het-

zelfde ras, dat de Buck bedoelt, een Amsterdamsch stadsras,

waarvan de larven in zeer vervuild water onder gebouwen
leven, en dat autogen, stenogaam en homodynaam is, zoodat

de muggen vroeger en later in het jaar lastig zijn dan de
type. Het typische ras is daarentegen eurygaam, heterody-

naam en niet autogen. In de larven is een klein morphologisch
verschil tusschen beide rassen.

Heleidae.

Culicoides impunctatus Gtgh. Vreeland, 6, 12 en 29 Juni,

verschijnt telkens tegen 7 à 8 uur op een zeer bepaalde plek

bij een eikenboom op een der eilanden in het Wijdeblik, om
te steken en te zwermen, wordt meurse genoemd ; steekt ook
's nachts, Mej. C. M. Borgart leg. ; zie ook verslag vergad.
2 Juli '38 p. LXXXI.
Culicoides nubeculosus Mg. Amsterdam, in het Boschplan-

terrein. Schadelijk door steken der werklieden ;

de kleine zwermen bestonden grootendeels uit

$ $ , met enkele gepaarde ertusschen. Zie ook
verslag Verg. 12 Juni 1937 p. LXXXII.
punctidorsum Kieff. Oostvoorne, 7 ; op het be-

begroeide strand hier en daar eenige exemplaren.
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Dicrobezzia venusta Mg. Uit cel van Crabro capitosus, in

frambozenstengel uit Herpen N.B. Bouwman mis.

5, '34.

Sphaeromias candidatus Lw. Terschelling (Kaard) 7, 1 $ ,

Geyskes et Doeksen leg.

Tendipedidae.
7en<i/pes~plagen aan het IJselmeer. Kruseman G. 8e meded.

Tendiped. Tijdschr. v. Entom. 78 p. LX—LXII.
Lauterborniella agrayloides Kieff. Oisterwijk, 5. Kruseman,

Tijdschr. v. Entom. 79, 1936, p. LXXXIX.
Glyptotendipes foliicola Kieff. de Kaag, 6, Geyskes leg.

Kruseman, ibid. p. XC.
Tendipes (Cryptochironomus) vulneratus Zett., Kruseman,

in diss, inaug Tendipes (Parachironomus) atrifov~

ceps Gtgh. genoemd ibid. p. XC.
Tendipes (Parachironomus) varus Gtgh., bewoont het zoet-

water-slakje Physa fontinalis L. Koog-aan-de-
Zaan, T. van Benthem Jutting, Archiv f. Biol. 1938
Bd. XXXII p. 693—699.

Smittia (Pseudosmittia) brevifurcata Edw. Eiland Schouwen,
6, Kruseman leg.

Tipulidae.

Flabellifera flaveolata F. Amerongen, 5, Bentinck leg.

Stratiomyidae*

Nemotelus notatus Zett. (= nigroaeneus) Griend, Geijs-

kes leg.

Beds Morrisi Dale. Amby, Maurissen leg. Het ex. is

vermeld in Versi. Verg. 17.VII/86, Tijdschr. v. Ent. XXX
p. XXVI. Deze zeer kenbare en dus wel goed gedetermineer-

de soort is niet in de N.N. vermeld.

Empididae.
Rhamphomyia sulcata Mg. Volgens Collin is dit de soort,

door mij propinqua de Meij. genoemd.
sulcatella Collin, dit is volgens Collin, ibid. mijne

sulcata Mg.
Chersodromia incana Walk. Rockanje, 7 ; Haamstede, 6, aan

het strand.

Hemerodromia melanocephala Hal. Als zoodanig heb ik een

? van Oosterbeek, 6 in mijn collectie. Hiervan is

het moeilijk uit te maken of het volgens Collin
(Ent. im mag. dl. XLIII p. 93) nu Chelifera tra-

pezina Zett. of flavella Zett. heeten moet, vooral

daar volgens Zetterstedt flavella en volgens Collin

trapezina lichter is. M.i. klopt het beter met flavella

Zett.
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Dolichopodidae.
Sciopus (Chrysosoma) exul Parent. Eene in mijn huis te

Amsterdam gevangen soort, die ik onder de Europeesche
niet vond, was volgens Abbé Parent deze soort. Hij had deze

soort beschreven in zijn opstel : O. Parent, Sur quelques

Diptères Dolichopodides, la plupart appartenant à la col-

lection Oldenberg. Stettin. Entom. Zeitg. 93, 1932 p. 240 en
kent haar alleen uit een warme serre bij Lyon. Het is blijk-

baar een exotische soort, waarvan het eigenlijke vaderland
ook hem onbekend bleef. Bij mij werd een $ aangetroffen

15. IX. '37, een tweede 16. XI. '37 in een kamer met allerlei

kamerplanten, waarvan enkele ook in aarde uit den Hortus
Botanicus van Amsterdam waren geplant. In de serre te

Lyon is deze soort al sinds jaren te vinden.

In zijne beschrijving noemt Parent deze soort in hoofdzaak
„violet brillant" ; mijne exemplaren zijn meer glanzend me-
taalgroen ; de thoraxrug, schildje en achterrug p.p. glanzig

blauw ; achterlijf voornamelijk groen, bij het eene exemplaar
achteraan in koperrood overgaande. Volgens Parent is het

toch ongetwijfeld zijne soort exul.

Hydrophorus balticus Mg. Terschelling (Strandpias, Doo-
demanskisten ) , Geyskes en Joeksen leg.

Bathycranium bicolorellum Zett. Groesbeek 7 ; Leimui-

den, 7.

Medeterus ttuncorum Mg. Volgens mededeeling van een

controleur van den Plantenziektenkundigen Dienst bij tien-

duizenden (wat wel overdreven zal zijn) in de slaapzalen

van het gasthuis te Boxmeer, ze waren daar zeer lastig en

zetten zich bij massa's op plafond en muren neer. De weinige

exemplaren, die mij werden toegezonden, waren deze soort

(Juli, 1935).

Syrphidae.
Doros conopeus F. op linker Maasoever ten N. van Venlo,

6, Klijnstra leg.

Mzcroa?on-larven Sept. '36 Amersfoort bij Formica fusca,

Aug. '36 bij Kotten, Winterswijk, bij dezelfde mier, Bels leg.

Volucella inanis L. Nunspeet, Mac Gillavry leg.

Lampetia equestris F. uit een hyacinthenbol, Overveen,
Bentinck leg.

Cerioides subsessilis 111. Ulestraten, 6, Maessen leg.

Schmitz. Natuurh. Maandbl. Limb. Sept. '37, p. 92.

Penthesilea (Criorrhina) berbetina F. Kabos vond bij

Velsen een gecopuleerd paartje, waarvan het $ aan oxya-
canthae, het 9 aan berberina beantwoordt, waaruit volgt,

dat deze soorten één zijn, wat door andere auteurs al ver-

moed werd (Ent. Ber. No. 222, Juli '38 p. 59). Beide ge-
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slachten komen, ook in mijne collectie, in beide kleuren voor.

Eristalis lucorum Mg. Staat bij Sack in „Lindner" als syno-
nym van pertinax, wat volgens het artikel van Lichtwardt
(Ent. Mitt., III 1914 No. 9, p. 277) bezwaarlijk juist kan zijn.

Bij hem is het een door Villeneuve reeds van arbustorum af-

gescheiden soort, daarvan verschillende door den slechts pu-
bescenten sprietborstel en duidelijker langstrepen op den
thorax. Ik heb dergelijke ook van verschillende vindplaatsen,

ten deele van dezelfde als arbustorum, in Suppl. IV p. 33
als lucorum vermeld. Sack maakt van Villeneuve's en Licht-

wardt's opvatting in 't geheel geen melding.

Phoridae.
Chaetopleurophora spinosa Schm. Schmitz, Natuurhist.

Maandbl. Limburg, 24, 1935 p. 71. Valkenburg, 1 $ , Schmitz
leg.

Triphleba (Pseudostenophora) crassinervis Strobl. Valken-
burg (L.) 8, 37, Schmitz leg. Schmitz, Natuurhist. Maandbl.
Limburg Sept. '37 p. 93.

Paraspiniphora Malloch moet weer Spiniphora Kalt. wor-
den, omdat het laatste, in tegenstelling met diens meening,
niet gepraeoccupeerd is. Wel is er een naam Spinipora, maar
dit is geen bezwaar. Schmitz, Natuurhist. Maandbl.
Limburg. Dec. 37, p. 138.

Diploneura pachycera Schm. 1 $ Oostvoorne, 8.

Borophora o'Kellyi Schmitz. Valkenburg, 2 $ S , Maart
'36, Schmitz leg. Schmitz, Natuurhist. Maandbl. Limburg,
Sept. 37. Deze soort staat zeer nabij [emorata Mg.
Conicera floricola Schmitz noemt Schmitz in een opstel, dat

binnenkort in Proc. Irish Royal Academy verschij-

nen zal, de exemplaren, die tot dusverre in onze
lijsten als C. similis Hal. werden vermeld. De echte

C. similis Haliday is bij ons nog niet gevonden.
Schnittmanni Schm. Schmitz. Natuurhist.

Maandbl. Limburg Sept. '37 p. 93. Valkenburg, 8,

Schmitz leg.

Megaselia (Aphiochaeta) af finis Wood. Volgens schriftelijke

mededeeling van P. Schmitz (Nov. 1930) is

deze soort == proxima Lundb. = ornatipes

Schm., de Limburgsche exemplaren staan

tusschen Wood's type en var. ornatipes uit

Zwitserland.

brevicornis Schmitz, Natuurhist. Maand-
bl. Limburg 1938 p. 115. 9 Valkenburg (L.)

6, 1934 Schmitz leg., waarschijnlijk $ , Val-
kenburg (L.) 25.VI.1929, de Meijere leg.

) (
—

) hirsuta Wood. De zoo tot dusverre door

P. Schmitz bestemde exemplaren zijn mani-

cata Wood var. met iets verbreede voortarsen.
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Megaselia (Aphiochaeta) waagei Schm. Schmitz, Natuur-
hist. Maandblad Limburg 24, 1935 p. 70.

Bemelen (Z. Limburg) 1 $, Schmitz leg.

(
)

(Megaselia) latipalpis Schm. Valkenburg (L.), $ 9,
Aug. '37 Schmitz leg. Schmitz. Natuur-
hist. Maandbl. Limburg Sept. '37 p. 93.

(
) ( ) stigmatica Schm. Valkenburg (L. ) 9 Aug.

'37 Schmitz, Natuurhist. Maandbl. Limb.

Sept. '37 p. 93. Het S was reeds uit ons
land bekend.

(
) ( ) zonata Zett. $ gevonden 28 Maart '35 in

't Heibosch achter het Ignatius-college te Val-
kenburg (L. ) ; 9 aldaar gevangen 13 April
'34, Schmitz leg.

Metopina Heselhausi Schm. Valkenburg (L.), uit hamster-
nest, 1 9 , door P. Schmitz gevonden, beschre-

ven Ztschr. wiss. Ins. Biol. X, 1914, later inge-

trokken. Voorjaar 1935 ibid. verscheidene $ $ en

$ $ in sleepnet, zie Schmitz, Tijdschr. v. En-
tom. 79, 1936 p. 225.

perpusilla Six. Daar de echte galeata Hal. nog niet

bij ons gevonden is, neemt P. Schmitz nu dezen
naam aan voor wat tot dusverre door hem als

galeata bestemd werd, ofschoon geen typen van
Six meer schijnen te bestaan.

Clythiidae,

Agathomyia cinerea Zett. Velsen 27,9., is sexmaculata v.

Ros. 9 .

Ortalidae.

Myrmecophyia Rond (Cephalia), rufipes Mg. Heerlen
3.VIII.'35 Barendrecht leg. Het exemplaar, een 9 , werd in

huis aangetroffen. Deze merkwaardige, in „Schiner" onder
Cephalia Mg. tot de Sepsinen gerekende soort hoort bij de
Ortaliden in de onderafdeeling der Cephalina tehuis.

Trypetidae.

Euribia jaceana Her. In Suppl. V. p. 211 zijn deze exem-
plaren als cuspidata vermeld, maar na onderzoek van een paar

door Prof. Hering aan mij ter vergelijking gezonden echte

cuspidata bleek mij dit onjuist ; deze exemplaren uit Centau-
rea jacea zijn inderdaad jaceana, zooals Hering vermoedde.
Deze soort is door Hering beschreven in Märkische Tier-

welt I 1935 p. 169.

Phagocarpus petmundus Harr. (= Anomoea antica Wied.)
Heemstede, 7, Barendrecht leg.

Ceratitis capitata Wied. Wederom levende larven gevon-
den in Jaffa-sinaasappel, Amsterdam, 36, Mej. Jaarsveld mis.
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Ook aldaar in sinaasappelen door den heer Kabos gevonden.
Tephritis angustipennis Lw. Terschelling (Doodemans-

kisten), 7, 1 Ex. Geyskes en Doeksen leg.

Piophilidae.

Allopiophila luteata Hal. Ruurlo VIII. '33. 1 Ex. van deze
overal zeldzame soort.

Lauxaniidae.
Lauxania (Sapromyza) abbreviata Beck, vervalt, is = plu-

micornis Fall. 9 .

Sapromyza atripes Mg. 1 $ van deze zeldzame soort vond
ik te Epen, 9 of 10 Juni 1934, dus in de nabijheid der vind-
plaats van Meigen's typen, die verloren gegaan schijnen, en
die uit de omgeving van Aken afkomstig waren. Wangen
en aangezicht bij dit exemplaar witachtig bestoven. Sprieten
aan den onderrand duidelijk roodgeel, de sprietborstel eerst

bij sterke vergrooting iets pubescent, . het voorhoofd geheel
zwart, slechts aan den uitersten voorrand in het midden iets

roodgeel ; de voorste knieeën smal geel, ook het einde der
middenschenen en de achterste tarsen, deze slechts aan hun
uiteinde zwart.

Czerny vermeldt in ,, Lindner" p. 50 slechts exemplaren
dezer soort uit Rusland, Transbaikalië, Siberië en Japan,
zoodat de vondst in ons land wel vermelding verdient.

Chamaemyidae.
Chamaemyia aridella Fall, wordt door Czerny in ,, Lindner"

p. 26 als var. van juncorum Fall, beschouwd, vervalt dus.

Leucopis sp.

Von dieser Gattung fand ich in Oostvoorne ein Exemplar
an einer mit Rohr und Binsen bewachsenen Stelle. Ich konnte
dieses auch mit Czerny's Monographie in „Lindner" nicht

bestimmen, möchte hier aber zur Wiedererkennung die Be-
schreibung geben, aber ohne die Art zu benennen, weil das
Exemplar in feuchter Luft seine Farbe z. T. verloren hat :

Kopf braunschwarz, Fühler schwarz, das 3. Glied rund,

Borste an der Wurzel verdickt. Keine or. noch occ. vor-
handen. Backen schmal. Thorax matt dunkelbraun, am Ende
unmittelbar vor dem Schildchen mit weissgrauer Querbinde,
Längsbinden am Thorax nicht vorhanden. Schildchen und
Hinterrücken Weissgrau. Hinterleib ganz weissgrau. Beine

schwarz, nur die Kniee, der Anfang des Metatarsus der

Vorderbeine, an den Mitteltarsen der Metatarsus und das 2.

Glied, an den Hintertarsen das 1. Glied bis auf die Spitze,

das 2. Glied an der Wurzel rotgelb. Prsc nicht vorhanden.
Flügel weisslich ; die Entfernung der Queradern etwas län-

ger als die hintere Querader.
Oostvoorne, 1 Ex., Juli 1933.
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Coelopidae.
Coelopa pilipes Hal. Het ex. van IJmuiden, 2.X.1910,

J. Koornneef leg., dat in Suppl. IV p. 38 als Coelopa frigi-

da F. werd opgegeven, is niet deze soort, maar Coelopa pi-

lipes Hal. Het ex. van Maitland in de N.N. ( Scheveningen,

10) staat reeds in de Ie naamlijst in de „Bouwstoffen" van
1853 p. 111. Het is blijkbaar met Meigen bestemd, want diens

Syst. Beschr. 6 p. 8, Taf. 56, Fig. 1 —5 is er bij aangehaald,

maar volgens Hennig's Coelopidae in Lindner p. 19 is Mei-
gen's soort ook pilipes Hal., zoodat Coelopa [rigida F. Fall.,

die nu aldaar Fucomyia frigida F. heet, kan vervallen. In de
2e naamlijst (Bouwstoffen III 1860, p. 190) zegt van der

Wulp, dat hij tevergeefs getracht heeft, de soort van Mait-
land terug te vinden.

Clusiidae.

Van Clusiinae heb ik slechts Clusiodes albimana Mg. en
caledonica Collin. Hetevoneura pictipes staat in de N.N. van
den Haag, 1 $ , van der Wulp. Het is bij de groote verander-

lijkheid in kleur van albimana meer dan waarschijnlijk, dat

het een donker ex. van deze soort geweest is. C z e r n y heeft

in ,, Lindner'' p. 7 pictipes slechts van; ,,Skania", zoodat ik

meen deze soort wel te mogen laten vervallen.

Agromyzinae.
Agromyza albipennis Mg. "Zeist, larve in gras.—

'

bicophaga Her. Hilversum, 5 ; Kortenhoef 5 ;

Baarn, 6 ; mijngangen in Vicia te Bussum, 9.

rufipes Mg. Gangen in Echium vulgare, verpopt

dz 2 Aug. ; im ± 30 Aug. ; in Anchusa, alles Zeist.

Dizygomyza artetnisiae Kalt. Blazen in Artemisia vulgaris,

Zeist, 7.

posticata Mg. Blazen in Solidago sp. Zeist, 7 ;

Amsterdam, najaar, im. 4 in huis.

verbasci Bché. Blazen in Verbascum sp. Zeist, 7.

Liriomyza cicerina Rond. (= ononidis de Meij.) in Ononis
repens, duinen bij Rockanje, 7, de larven.

— puella Mg. in Lampsana communis, Zeist, 7.

strigata Mg. in Hieracium, Valkenburg (L. ), 8 ;

in Hieracium laevigatum var. tridentatum, Zeist.

Phytagromyza flavocingulata Strobl Amsterdam, 5, 6, '37. De
exx. zijn alle zeer donker, zoodat het voorhoofd
zoo goed als geheel zwart is en ook de achterste

pooten. Daardoor gelijken zij op spinicauda Hend.,
maar de thorax is iets bestoven en de achterdwars-

ader staat in het midden van de discoidaalcel. De
$ $ zijn dikwijls opvallend klein, ± 1,5 mm.

Phytomyza adjuncta Her. Valkenburg, 7, vroeger onder
thysselini vermeld.
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Phytomyza angelicivora Her. Zwammerdam 8 ; Amersfoort
7 ; Haarlem 7. Vroeger als obscurella vermeld.
anthrisci Hend., Larve ook in Daucus carota, Am-
sterdam, najaar '35. Th. daucivora Her. wordt ook
door Hendel als dezelfde soort beschouwd.

;—atricornis Mg. Hendel maakt in „Lindner" p. 335
er op opmerkzaam, dat meermalen exemplaren van
atricornis, bij welke nog eenige acrostichaalborstels

behouden gebleven zijn, als affinis werden gede-
termineerd. Zulke, van de echte affinis dus overi-

gens afwijkende stukken, bezit ik b.v. van Hoofd-
dorp, uit Chrysanthemum gekweekt. —Zeist, 6,

in Lupinus sp.

conyzae Hend ; in Pulicaria dysenterica Zeist, 7.

De meeste pupariën zaten hier in het blad, kwamen
overigens met deze soort overeen.

gymnostoma Lw. Wassenaar, 5, Blote leg.

(Napomyza) lateralis Fall. Bij deze soort vermeldt
Hendel in Lindner p. 317 als variatie wel stukken
met tp. distaal van r-m, maar niet zulke zonder tp.,

zooals ik er enkele bezit. —In wortels van geëtio-

leerde stronken van witlof. Deze zwarte, dikke, ko-
nische wortels waren vrij oppervlakkig gemineerd.— orobanchiae Kalt. Zundert, 8.

pastinacae Hend. Gangen in Pastinaca, vroeger
als van sphondylii beschouwd.
pimpinellae Hend. Valkenburg (L.) 7 ; Nieuw-
koop, 8 ; vroeger onder obscurella vermeld.

sonchi R. D. ( = hieracina Her. = lampsanae
Her.). Hieracium, Valkenburg, 8 ; in Hieracium
laevigatum var. tridentatum, Zeist.

tanaceti Hend. is nog niet als inlandsch bekend.
De vroeger uit Achillea vermelde exemplaren waren
matricariae.

Milichiinae*

Van Dtr. Mac Gillavry ontving ik indertijd een klein zwart
vliegje uit een mierennest van Nunspeet, dat wel Phyllomyza
[ormicae Schmitz kan geweest zijn. Ik zond het aan Hendel
ter onderzoek, maar ontving van hem later bericht, dat hij

het niet meer kon terugvinden en kort daarna is hij overleden.

Ik meld dit alleen, om de aandacht onzer onderzoekers van
mierennesten op deze soort te vestigen.

Chloropidae.

Lipara similis Schin. werd door Docters van Leeu-
wen genoemd van Eibergen, Tijdschr. v. Ent. 80 p. XLIX
en: 2e Supplement op de Nederl. Zoocecidiën p. 133. Ge-
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kweekt werd zij echter nog niet, waarom ik aarzel haar op

te nemen. Uit de gallen van 1937 werden Licata lucens en

Calamoncosis tomentosa Macq. Beek. (
= Lipara rufitarsis

Lw.
)

gekweekt. Deze gallen heb ik ter onderzoek gehad. Er
waren typische van beide soorten, die van tomentosa dunner

en meer cylindrisch, maar ook verscheidene onregelmatig kor-

tere, sommige met ledige pop van een dezer soorten ( ± 9 mm
lang tuceus, ± 6 mmlang tomentosa). Uit zulk een korte

gal van 1938 kwam bij mij tomentosa. Alle gallen waren
houtig, wat volgens Houard bij similis niet het geval is.

Cordyluridae.

Scatophaga decipiens Hal. Bergen-Binnen, 6.

Anthomyidae.

Phaonia querceti Bché. Bloemendaal, 1 1 , larven in mest van
vleermuizen op boomstammen, Bels leg.

Limnophora (Spilogona) contracterons Zett., Amsterdam.
Pegomyia pallipes Stein, Wien, Ent. Ztg. XXV, 1906 p. 90,

aldaar ook een $ , van mij ontvangen, uit Holland

vermeld, maar in mijne collectie niet aanwezig.

Hilversum, uit Boletus elegans Sch. 7, im. 9. Wes-
tenberg-Sorgdrager leg., verscheidene exemplaren.

Anthomyine, uit rhabarber. Schoevers T. v. Ent. LXXXI,
p. XXVIII. Kweek niet gelukt, wel eene Pegomyia.

Chortophila sp., larve in stengel van framboos, vermeld Suppl.

V. p. 221 is volgens onderzoek der larve rubicola

Endln. ; de larve komt overeen met die van de

door Enderlein beschreven soort, volgens verge-

lijking door Mevr. de Vos-de Wilde met van Plate

ontvangen exemplaren.

Phorbia unipila Karl. Suppl. V p. 221 is de echte genitalis

Sehn. (Karl, Stettin. Entom. Zeitg. 97, 1936

p. 139).

genitalis (Kramer) Karl, Suppl. V. p. 220 is Ph.

securis Thiensum 1935 (Karl ib.).

Mijn materiaal van Phorbia heb ik opnieuw gedetermi-

neerd ; aanwezig bleken :

Phorbia genitalis Sehn. Amersfoort 6, Bunde 7 ; Kortenhoef

7, 8 ; Leimuiden 8.

securis Thiens. Linschoten, 6 ; Bergen op Zoom ;

Herwen, uit aanspoelsel.

sepia Mg. (nee Stein), Hilversum 5; Nederland.

(Sepia was in Suppl. V vervallen verklaard, komt
er nu weer bij.)

Dexiopsis lacteipennis Zett. Onder mijn materiaal van
Lispocephala erythrocera R. D. was 1 Ex. van deze

soort (den Haag, 7.) Eenige exemplaren werden
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ook verzameld op Griend, 8, (Doeksen leg.) Zie
ook Kruseman. Versi. Verg. 13,11/38, p. XLI.

Tachinidae.
Lydella grisescens R. D. Wat ik Ceromasia senilis ge-

noemd heb is volgens Villeneuve (Konowia X, 1931

p. 55) = Lydella grisescens R. D., terwijl lepida Mg. type
volgens hem = Cet. stabulans Mg. is.

Macquartia nitida Zett. (N. N. p. 86) werd in Katal. Dipt.

pal. 3 als synonym van chalconota Mg. beschouwd. In het

posthume werk van Stein: Die verbreitetsten Mitteleuro-

pas 1924 zijn ze weer gescheiden. Alle ex. mijner collectie

hebben borstels op het Ie achterlijfssegment en zijn dus
nitida, zoodat ik slechts deze soort als inlandsch beschouw.

Nadere opgaven omtrent de aantasting van Brachyderes
incanus L. door Rondania dimidiata Mg. geven de Flui-
ter en B 1 ij d o r p in Tijdschr. over Plantenziekten XLI,
1935 p. 189 ; fig. 33 geeft eene illustratie van de zeer merk-
waardige wijze van eierleggen : op de monddeelen van den
kever met behulp van de zeer ver uitstrekbare legbuis. De
larve van Rondania leeft in den kever zelf, niet in de kever-

larve, zooals bij vergissing in Suppl. V p. 223 is aangegeven.
Mintho rufiventtis Fall. (

= praeceps Scop. ) Biezelinge,

6, Walrecht leg.

Trichoparia decorata Zett. volgens Stein. Verbreit. Tachi-
niden Europas p. 147 een Hollandsen ? van mij ontvangen.

Oestridae.

Hypoderma bovis L. Uit een buil aan het hoofd van een

jongen ; jonge larve als stad 1. Prof. Zurhelle (dermatoloog),

Groningen ; bij dit exemplaar werd nog genoemd een artikel

van H. Jost, Zeitschr. f. Wissenschaf tl. Zoölogie Bd. 86.

Taf. 32. —Uit een oog van een patient, Zeeman en Enema ;

in de gemaakte coupes van het uitgenomen oog kon ik nog
brokstukken van een Hypoderma-larve herkennen.

Hippoboscidae.
Lipoptena cervi L. Het ex. in Suppl. V p. 224 van Breda

vermeld (Bouwman leg.) is niet daar verzameld, maar te

Bilthoven.

Nycteribiidae.

Listropodia latreillei Leach. Haarlem, 9, op Myotis my-
stacinus, Leisl. Grot Bemelen, 2, op Myotis Daubentoni Leisl.,

Leeraarsgrot Meersenerbroek, 2, op Myotis dasyeneme Boie,

Bels leg.

P. Schmitz schreef mij, dat volgens een auteur uit O.
Europa deze exemplaren, die ik eerst als L. Blasii Kol. ge-

determineerd had, L. Latreillei Leach zijn, evenals waar-
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schijnlijk alle uit ons land als Blasii bestemde. Ook de heer

Thompson in Londen, aan wien hij een exemplaar toezond,

was van deze meening. Ofschoon ik deze zaak nog niet heb
kunnen verifieeren, sluit ik mij bij P. Schmitz aan, nu hij ze

ook in zijn aandeel in van S c h a i k's werk, De St. Pieters-

berg, als Latreillei opvoert. Blasii kan dus, voorloopig althans,

vervallen.

Basilia Nattered Kol. Valkenburg ( L. ) 11, op Myotis
emarginatus Geoffr ; Grot St. Pietersberg, 2, 21 exx. op één
en dezelfde vleermuis (Myotis Bechsteini) Bels leg..

Volgens de heeren Bels komen de Nycteribia's slechts op
enkele exemplaren van de honderden vleermuizen in de grot-

ten voor, terwijl wel alle mijten dragen.

Penicillidia Dufouri Westw. Deze soort wordt door
Plateau vermeld onder den naam Nycteribia Ftauenfeldi
(Buil. Ac. r. Belg. (2) Vol. 36, 1873, p. 332), uit de grotten

van Maastricht, M. O Ubaghs leg. Van der Wulp heeft

deze soort nergens vermeld en zij is ook niet in de Nieuwe
Naamlijst opgenomen, misschien, omdat Plateau zijn stuk

betiteld heeft als : Un parasite der Chiroptères de Belgique.

P. Schmitz houdt het voor mogelijk, dat Ubaghs de vleer-

muizen in een op Belgisch terrein nabij Maastricht gelegen

grot verzameld heeft en dat van der Wulp deze zaak reeds

onderzocht had en zij daarom ook niet in de N. N. is opge-
nomen. Bels noemt haar wel, ook volgens Plateaus publicatie,

onder de Nederlandsche soorten, Versi. Verg. 19.11/39, maar
heeft haar ook niet teruggevonden. Daarom zou ik deze soort

zoolang dit niet gebeurd is, niet onder de Ned. soorten willen

opnemen.
Er komen te vervallen :

4 Lycoriidae, volgens p. 121.

16 Fungivoridae, volgens p. 123.

Megaselia (Aphiochaeta) hirsuta Wood.
Conicera similis Hal.

Agathomyia cinerea Zett.

Lauxania abbreviata Beck.

Chamaemyia aridella Fall.

Fucomyia (Coelopa) frigida F. Fall.

Ceromasia senilis Mg.
Nycteribia Blasii Kol.

Er zijn bijgekomen 114, vervallen 28 soorten, aanwinst dus
16. Supplement V kwam tot 3271 Nederl. Diptera ; het totaal

wordt nu 3357.
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